Protect 200
Proiectat pentru dezinfectarea continuă a
aerului și controlul mirosului în spații
interioare mici, Novaerus Protect 200
(NV200) utilizează tehnologie patentată cu
plasmă de energie ultra-scăzută fără filtru
cu un ventilator cu viteză unică. Unitatea
poate fi montată pe perete sau amplasată
pe orice suprafață și se poate conecta la
orice priză.

Denumire laborator: NASA Ames Research Center
Locație laborator: Moffett Field, Mountain View, CA
Dată: februarie 2016
Dispozitiv testat: NV200
Spațiu tratat: 18 ft3
Bacterii sănătoase

Bacterii după
tratament DBD

Bacteriile au suferit distorsiuni fizice de diferite grade, ceea ce a dus la deformarea
structurii bacteriene. Câmpul electromagnetic din jurul bobinei DBD a provocat daune
severe structurii celulare, eventual ducând la scurgeri de materiale celulare vitale.
Experimentele de recultură bacteriană confirmă inactivarea de E. coli transmis prin aer
după tratamentul cu DBD.

Aplicații
• Birou de recepție
• Toalete
• Camere de
aprovizionare
• Birouri
• Noptiere
pentru pacienți
• Ambulanțe
• Autobuze
școlare

Birou de recepție

Ambulanță

Cameră pacienți

Specificații modelul NV200
Montabil pe perete, blat sau
de sine stătător
Furnizat cu 2m cablu de
alimentare

DIMENSIUNI + GREUTATE
28.3 (h) × 13.1 (lț.) ×
11.6 (ad.) cm
3.4kg

PUTERE ELECTRICĂ
230 VAC, 50 Hz monofazat, 20 W
Siguranță nominală la 250 VAC, 3
Amperi, listată
Metal confecționat cu precizie

CONEXIUNE ELECTRICĂ
Cu comutare și protecție
fuzibilă printr-un cablu de
alimentare turnat, cu
împământare

CONSTRUCȚIE + CULOARE
Carcasă din metal confecționat cu
precizie, având un finisaj cu
acoperire de pulbere antibacteriană albă

VOLUM DEBIT AER
VENTILATOR
80 m3/h

CONDIȚII DE OPERARE
10-35°C, 10-75% umiditate relativă,
2000m
CONDIȚII DE TRANSPORT /
DEPOZITARE
5°C-50°C, umiditate relativă maximă
95%
CALITATE + SIGURANȚĂ
Fabricat conform ISO 9001, ISO
14001 și OHSAS 18001.
CERTIFICĂRI DE PRODUS
Marcat CE

NIVEL ZGOMOT
35 dB

Cum funcționează 200
1. Aerul interior contaminat
este tras în unitate de un
ventilator intern.
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2. Contaminanții sunt
distruși rapid și în siguranță
la nivel de ADN de către un
câmp de plasmă de energie
ultra-scăzută patentat emis
de o bobină internă cu
plasmă.
3. În cameră este
returnat un aer sănătos,
fără contaminanți.

